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10-17.6.1982
Unkari (EgEr, EsztErgom, 
BUdapEst)

Polyteknikkojen Kamarikuoro on otaniemeläinen 
sekakuoro, joka perustettiin 1975 lähinnä kemis-
tityttöjen, muutamien aktiivisten PK:laisten ja 
heidän johtajansa Heikki Saaren toimesta. Alku-
vuosina kuoroa ohjasi Paavo Alanne, jonka joh-
dolla se teki matkan Tallinnaan vuonna 1980.

Itse liityin PKK:hon keväällä -82, kun mieskuo-
ropuuhastelusta tuntui puuttuvan ”jotakin oleel-
lista”... Tulin Otakappelin harjoituksiin samalla 
ovenavauksella kuin eräs Seppo Murto -niminen 
hontelo nuorukainen – joka esittäytyi kuoron uu-
deksi taiteelliseksi johtajaksi. 

Kesäkuussa suuntasimme sitten jo sukulaiskan-
san maille, Suomi-Unkari -ystävyysviikoille!

10-11.6.

Viikon kestäneen kiertueen aikana konsertoitiin kah-
desti Budapestissa, jossa asuimme hotelli Ifjusagissa 
neljän hengen huoneissa. Rautaesiripun läsnäoloa hei-
jasteli mm. se, että suurlähettiläs Väinölän residens-
siin länsimainen kuoro (Suomi taidettiin laskea jo sil-
loin ”länsimaaksi”) ajettiin prameasti poliisisaattuees-
sa. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan Suomen kult-
tuuriministeri Kaarina Suonio. 

12-13.6.

Esztergomin Youth Hostelissa kunnon kulttuurishokin 
tarjosivat maitopohjainen, kylmä kirsikkakeitto ja aro-
mikas kananvarvasliemi. Niiden antamin voimin 
kuuntelimme Palace Chamberissa ”Dobo” Secondary 
Grammar Schoolin sekakuoroa. Havaittavissa oli 
iloista mutta ujonherkkää silmäpeliä laulajien ja ylei-
sön välillä...

Seuraavana päivänä vierailimme kaupungin mahta-
vassa katedraalissa ja parissa museossa. Sight seeing 
-kävelyllä nähtiin myös vanha Kuninkaan palatsi. 

Illan konsertissamme osat emäntäkuoron kanssa vaih-
tuivat – ja silmäpeli sen kuin yltyi... katsomon eturi-
vin suloiset paprikatytöt virnistelivät meille ihan puo-
likypällä. Suomalainen kansallisromantiikka teki hei-
hin syvän vaikutuksen. Samoin pustanpoika Zoltan 
Kodalyn taidokas Esté ja kansanlaulunomaisempi Esti 
dal. 

tUplakähmintää 
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Julianna!
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Ohjelma
Palestrina:    Quam pulchri sunt
   Duo ubera sic
   Quam pulchra est
di Lasso:   Ben sono i premi tuoi
   Poi che si grande il ben
Morley:	 		Fire	fire
Bennet:   Let go why do you stay me
Passeraue:     Il est bel et bon
Kuhnau:   Trist est anima mea
Kodaly:   Esté
   Esti dal

Karonkan toiseksi herkin hetki oli tyttökvartetti Neljän 
ruuhkan (Hilkka, Tarja, Päivi, Tea) Ali-Vehmaan Ti-
molle laulama Rakastunut mies. Herkin oli ehdotto-
masti se, kun kyseisen donjuanin huomattiin pitele-
vän illallispöydässä kahta tyttöä kädestä yhtaikaa: 
vasenta hipelöi karonkkaan salakuljettu Julianna ja 
oikeaa tuleva vaimo Ritva!

Öinen Esztergom, Tshekkoslovakian rajakaupunki, 
tarjosi muutakin jännitystä: romanttiseksi tarkoitettu 
joenrannan kuutamokävely ”Erkin pikakivääri” (Egri 
Bikaver) -viinipullon kanssa saattoi yhtäkkiä päättyä 
tuijotukseksi rajavartijan oikean pikakiväärin piip-
puun! Näin kävi ainakin Pasille, Antille, Tealle ja 
Iirikselle.

14-15.6.

Matkaohjelman ”pakkopullia” olivat vierailut Medi-
cor-tehtaalla ja Teknillisellä koululla. 

Sitten päästiin näkemään jo vähän luontoakin: ristei-
limme puoli päivää jokiveneellä Tonavaa pitkin Eszter-
gomista Budapestiin. 

Tämän mahtivirran kahtia jakama maan pääkaupunki 
oli vaikuttava. Hotellimme sijaitsi metsäisemmällä 
Pestin puolella, kun taas parhaat menomestat ja yöelä-
mä löydettiin Budasta. Rahanvaihtajat huijasivat meil-
tä taaloja mennen tullen, mutta oppirahathan on jos-
kus joka tapauksessa maksettava (Olisi ollut hauska 
olla paikalla, kun se kelvoton konna huomasi, että ky-

Madetoja:   Onnelliset
   Kevätunta (soolo: Julia Siltala)
Sibelius:   Haaveet
   Min rastas raataa
   Saarella palaa
Palmgren:     Rukous
   Juhannus
Kuula:   Hautalaulu
   Keinutan kaikua
   Auringon noustessa

Konsertin päätösnumeron, Kuulan Auringon noustessa 
-laulun loppusointujen vähitellen vaimettua holvis-
toihin, tuli eräs Julianna-tyttönen kihertelemään lä-
hellemme. Yhteistä kieltä ei tahtonut millään löytyä 
(tyttö osasi vain unkaria ja venäjää), mutta selväksi 
tuli, että hän oli kovasti kiinnostunut eräästä Timo-
nimisestä poikasesta (niitähän meillä riitti). 

Mutta serenadilla ja pelkällä egeschégedre-sanalla voi 
päästä melko pitkälle, jos sitä toistaa tarpeeksi monta 
kertaa ja aina vähän eri tavalla painotettuna (paino 
kolmannella tavulla = ”terveydeksi”, paino ensimmäi-
sellä = ”teillä on sievä perse”).

Ystävyysmaan auringosta nauttivat 
Tea Helin, Iiris Tiensuu, Tea Pak-
kanen ja Hannele Nemlander.

seessä olikin vain nippu 
oppirahoja...).

Hotellihuoneessa pidetty 
sitsi huipentui siihen, kun 
tytöt jostain syystä saivat 
päähänsä kammeta ”Nak-
ki” Tirkkosen väkisin 
vaatteet päällä suihkuun.

”Kähmäs” Ali-Vehmaalta 
pääsi varomaton kerskah-
dus: 
– Mua ette olis kyllä saaneet!

Loput lukija arvanneekin... 
kohta sviitissä huohotti 
yhden sijasta kaksi märkää 
miestä.



33Tuplakähmintää rautaesiripun takana

Aaltonen Ilkka
Aaltonen Timo
Kauntola Seppo
Kokkonen Veli
Tirkkonen Timo
Tikka Kimmo
Vartiala Jukka

Murto Seppo

Aalto Marja
Helin Tea
Kyllönen Hilkka
Mattila Lea 
Paakkarinen Päivi
Pylvänäinen Tarja
Salovaara Iiris
Save Leena
Siltala Julia
Tiensuu Iiris
Vahvaselkä Marjatta

Cornér Kristina
Hovi Margit
Jaatinen Ritva
Kantelinen Anne
Keski-Petäjä Helinä
Kärnä Eeva
Mutikainen Mirja
Muukka Virve
Nemlander Hannele
Pakkanen Tea
Ronkainen Helena

Ali-Vehmas Timo
Himanen Pasi
Koskimies Antti
Malmi Lauri
Rämä Mikko
Satama Jorma
Tommila Tero

16.6. 

Matkan viimeisenä iltana Isänmaallinen Kansanrinta-
ma järjesti kunniaksemme gala-illan! Liikkeen pääsih-
teeri Robert Juhász kiitteli maljapuheissaan kanso-
jemme välistä kulttuuriyhteistyötä ja tietysti myös 
kuoromme taidokkaita suorituksia.

Espoon kaupungin tiedotus- ja suhdetoimintapäällik-
kö, suuri Unkarin-ystävä Reima T.A. Luoto *) myhäili 
vieressä – tyytyväisenä aikaansaannoksiinsa.

Puheenjohtaja ja matkanjohtaja Päivi Paakkarinen 
hoiti puheosuuden PKK:n puolesta.

*) Samainen mies järkkäsi 26 vuotta myöhemmin 
Espoon 550-vuotisjuhliin tilatun musiikkinäytel-
mämme Taicawarpaan Esztergomiin! Tätä debyyt-
tiohjausprojektiani lennätettiin Unkarin keskiai-
kaisviikoille toteuttamaan 30 Teatteri Hyökyvuoren 
näyttelijää ja muusikkoa (ks. s. 511).

Mathias-kellarin punapaprikaherkut olivat matkan 
gourmet-huippu. Ilkalle se oli myös silmiinpistävä, 
sillä kyseistä maustetta joutui sarveiskalvollekin. Ve-
dellä huuhtelu oli polttaa koko näköelimen irti kuo-
pastaan. Aszú-unkarinviinillä se saatiin vähitellen taas 
toimintakuntoiseksi.

”Kähmäs” antoi periksi vasta, kun Lea kynsi tosissaan 
miehen karmista piteleviä sormia, Hilkka puri korvasta 
ja kolme muuta tyttöä kutitti kainaloista.

Peilistä tilannetta seuraavat taiteilijat Aaltonen, Aalto-
nen ja Tommila.

– Älkää naurattako... 
Tää on kuulkaa ohi viimeis-

tään Seutulassa!

Päivi, Kimmo ja Lea

PKK:n historian ensimmäinen 
LP-levy Auringon noustessa 
ilmestyi kohta matkan jälkeen.


